
EWIDENCJA SPRZEDAŻY 

» Oznaczenia (kody) identyfikujące sprzedawane towary i świadczone usługi oraz 

stosowane procedury 

Nazwa towaru/usługi 
Obowiązkowe 

oznaczenie 

NAPOJE ALKOHOLOWE: - alkohol etylowy, 

- piwo, 

- wino, 

- napoje fermentowane i wyroby 
pośrednie w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym 
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TOWARY, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 103 UST. 5AA 
USTAWY O VAT 

  

- benzyny lotnicze (CN 2710 12 31), 

- benzyny silnikowe (CN 2710 12 25) 
z wyłączeniem benzyn lakowych 
i przemysłowych (CN 2710 12 41, CN 2710 
12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 
2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00), 

- gaz płynny (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 
13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00), 

- oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 
20 11), 

- oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 
64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 

20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90), 

- paliwa typu benzyny do silników 

odrzutowych (CN 2710 12 70), 

- paliwa typu nafty do silników 

odrzutowych (CN 2710 19 21), 

- pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, 
CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 
15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19), 
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- paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 660 ze zm.), które nie zostały 
wymienione w art. 103 ust. 5aa pkt 1-4 i 6-8 
ustawy o VAT, 

- biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1155 ze zm.), 

- pozostałe towary, o których mowa 
w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym, 
wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, 
bez względu na kod CN. 

 

- OLEJ OPAŁOWY w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz 

- OLEJE SMAROWE,  

- POZOSTAŁE OLEJE o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem 

wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz 

- SMARY PLASTYCZNE zaliczane do kodu CN 2710 19 99, 

- OLEJE SMAROWE o kodzie CN 2710 20 90, 

- PREPARATY SMAROWE objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów 
plastycznych objętych tą pozycją 

 

03 

- WYROBY TYTONIOWE, 

- SUSZ TYTONIOWY, 

- PŁYN DO PAPIEROSóW ELEKTRONICZNYCH I WYROBY NOWATORSKIE 
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 
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ODPADY - wyłącznie określone 
w poz. 79-91 załącznika nr 15 do 
ustawy o VAT 

   

- wraki przeznaczone do złomowania inne 
niż statki i pozostałe konstrukcje 
pływające, 
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- odpady szklane, 

- odpady z papieru i tektury, 

- pozostałe odpady gumowe, 

- odpady z tworzyw sztucznych, 

- odpady inne niż niebezpieczne 
zawierające metal, 

- niebezpieczne odpady zawierające 
metal, 

- odpady i braki ogniw i akumulatorów, 
elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie 
galwaniczne oraz akumulatory 
elektryczne, 

- surowce wtórne metalowe, 

- surowce wtórne ze szkła, 

- surowce wtórne z papieru i tektury, 

- surowce wtórne z tworzyw sztucznych, 

- surowce wtórne z gumy. 
 

URZĄDZENIA 
ELEKTRONICZNE ORAZ 
CZĘŚCI I MATERIAŁY DO 
NICH - wyłącznie określone 
w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 
i 94-96 załącznika nr 15 do 
ustawy o VAT 

- emulsje do uczulania powierzchni do 
stosowania w fotografice; preparaty 
chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie 
indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery 
bez głowicy drukującej do drukarek do 
maszyn do automatycznego 

przetwarzania danych, 

- atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe 
atramenty i tusze - wyłącznie kasety 
z tuszem bez głowicy do drukarek do 
maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych, 

- płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw 
sztucznych, niewzmocnionych, 
nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 
materiałami - wyłącznie folia typu stretch, 

06 



- elektroniczne układy scalone - wyłącznie 
procesory, 

- komputery i pozostałe maszyny do 
automatycznego przetwarzania danych, 

- jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde 
(HDD), 

- półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej 
- wyłącznie dyski SSD, 

- telefony dla sieci komórkowych lub dla innych 
sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony 
komórkowe, w tym smartfony, 

- konsole do gier wideo (w rodzaju 
stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub 
samodzielnym ekranem) i pozostałe 
urządzenia do gier zręcznościowych lub 
hazardowych z elektronicznym 
wyświetlaczem - z wyłączeniem części 
i akcesoriów, 

- aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery 
cyfrowe, 

- części i akcesoria do fotokopiarek - 
wyłącznie kasety z tuszem i głowicą 
drukującą do drukarek do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych, 
tonery z głowicą drukującą do drukarek 
do maszyn do automatycznego 

przetwarzania danych, 

- pakiety oprogramowania systemów 

operacyjnych - wyłącznie dyski SSD, 

- 
pakiety pozostałego oprogramowania 

użytkowego - wyłącznie dyski SSD, 

- pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, 
taśmach magnetycznych itp. nośnikach - 
wyłącznie dyski SSD 

 

POJAZDY ORAZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE o kodach wyłącznie CN 8701-8708 
oraz CN 8708 10 
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METALE SZLACHETNE ORAZ 
NIESZLACHETNE -  wyłącznie 
określone w poz. 1-3 załącznika 
nr 12 do ustawy o VAT oraz 
w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 
i 78 załącznika nr 15 do ustawy 

- srebro, złoto i platyna - wymienione 
w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT, 

- wyroby z bursztynu, 

- biżuteria artystyczna, 

- wyroby płaskie walcowane (poz. 12-19 
załącznika nr 15 do ustawy o VAT), 

- pręty walcowane (poz. 20-23 załącznika 
nr 15 do ustawy o VAT), 

- kształtowniki otwarte, nieobrobione 
więcej niż walcowane na gorąco (poz. 24-

25 załącznika nr 15 do ustawy o VAT), 

- pręty ciągnione na zimno oraz 
kątowniki, kształtowniki i profile 
(poz. 33-34 załącznika nr 15 do ustawy 
o VAT), 

- wyroby płaskie walcowane na zimno 
(poz. 35-36 załącznika nr 15 do ustawy 
o VAT), 

- kształtowniki otwarte, formowane lub 
profilowane na zimno, ze stali 
niestopowej (poz. 37 załącznika nr 15 do 
ustawy o VAT), 

- arkusze żeberkowane ze stali 
niestopowej (poz. 38 załącznika nr 15 do 
ustawy o VAT), 

- drut ciągniony na zimno, ze stali 
niestopowej (poz. 39 załącznika nr 15 do 
ustawy o VAT), 

- srebro nieobrobione plastycznie lub 
w postaci półproduktu, lub w postaci 
proszku (poz. 40 załącznika nr 15 do ustawy 
o VAT), 

- złoto i srebro, platerowane platyną, 
nieobrobione inaczej niż do stanu 
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półproduktu (poz. 45 załącznika nr 15 do 
ustawy o VAT), 

- aluminium nieobrobione plastycznie 
(poz. 46 załącznika nr 15 do ustawy o VAT), 

- odpady i złom metali nieszlachetnych 
(poz. 56 załącznika nr 15 do ustawy o VAT), 

- biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby 
jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub 
platerowane metalem szlachetnym - 
wyłącznie części biżuterii i części 
pozostałych wyrobów jubilerskich ze 
złota, srebra i platyny, tj. niewykończone 
lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne 
części biżuterii, w tym pokrywane lub 
platerowane metalem szlachetnym (poz. 78 
załącznika nr 15 do ustawy o VAT). 

 

LEKI ORAZ WYROBY MEDYCZNE - produkty lecznicze, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte 
obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) 
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BUDYNKI, BUDOWLE I GRUNTY 10 

USŁUGI W ZAKRESIE PRZENOSZENIA UPRAWNIEŃ DO EMISJI GAZóW 
CIEPLARNIANYCH, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 136) 
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USŁUGI NIEMATERIALNE - wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, 
szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania 
rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 

12 

USŁUGI TRANSPORTOWE I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ - sekcja H 
PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 
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Nazwa procedury 
Obowiązkowe 

oznaczenie 

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Z TERYTORIUM KRAJU SW 

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, NADAWCZE I ELEKTRONICZNE, 
o których mowa w art. 28k ustawy o VAT 

EE 

TRANSAKCJE, W KTÓRYCH ZACHODZĄ POWIĄZANIA między 
nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których 
mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy 

TP 

WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach 

TRANSAKCJI TRÓJSTRONNEJ W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ 
TT_WNT 

DOSTAWA TOWARÓW POZA TERYTORIUM KRAJU dokonana przez 
drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej 
w procedurze uproszczonej 

TT_D 

ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYKI, rozliczane w procedurze marży 
zgodnie z art. 119 ustawy o VAT 

MR_T 

DOSTAWA TOWARÓW UŻYWANYCH, DZIEŁ SZTUKI, 
PRZEDMIOTÓW KOLEKCJONERSKICH I ANTYKóW, opodatkowana na 

zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT 
MR_UZ 

WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 

celnej 42 (import) 
I_42 

WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 
celnej 63 (import) 

I_63 

TRANSFER BONU JEDNEGO PRZEZNACZENIA dokonany przez 
podatnika działającego we własnym imieniu 

B_SPV 

DOSTAWA TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG, KTÓRYCH 
DOTYCZY BON JEDNEGO PRZEZNACZENIA na rzecz podatnika, który 
wyemitował bon 

B_SPV_DOSTAWA 

USŁUGI POŚREDNICTWA ORAZ INNE USŁUGI DOTYCZĄCE 

TRANSFERU BONU RÓŻNEGO PRZEZNACZENIA 
B_MPV_PROWIZJA 

TRANSAKCJE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM STOSOWANIA MECHANIZMU 
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 

MPP 

  

 



» Oznaczenia (kody) dowodów sprzedaży 

Nazwa dowodu sprzedaży 
Obowiązkowe 

oznaczenie 

DOKUMENT ZBIORCZY WEWNĘTRZNY zawierający sprzedaż Z KAS 
REJESTRUJĄCYCH 

RO 

DOKUMENT WEWNĘTRZNY WEW 

FAKTURA, O KTÓREJ MOWA W ART. 109 UST. 3D USTAWY O VAT 
(wystawiona do paragonu) 

FP 

  

EWIDENCJA ZAKUPU 

  

» Oznaczenia (kody) w ewidencji zakupu 

Rodzaj transakcji  
Obowiązkowe 

oznaczenie 

PODATEK NALICZONY Z TYTYUŁU IMPORTU TOWARÓW, w tym 
importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT 

IMP 

TRANSAKCJE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM STOSOWANIA MECHANIZMU 
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 

MPP 

  

» Oznaczenia (kody) dowodów nabycia 

Nazwa dowodu nabycia  
Obowiązkowe 

oznaczenie 

FAKTURA VAT RR VAT_RR 

DOKUMENT WEWNĘTRZNY WEW 

Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub 

usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeń 
MK 

 


